ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๔ คัน
๑. ความเป็นมา
ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ร ับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ผ ลผลิต
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๔ คัน วงเงิน ๗,๒๒๔,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวผูกพันข้าม
ปีงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ และได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
กรณีเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการน้อยกว่า ๕ ปี โดยดำเนินการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๔ คัน
ระยะเวลา ๓ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) ภายในวงเงิน ๔,๕๗๕,๒๐๐ บาท
(สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่สามารถใช้เชื้อเพลงได้ ๒ ระบบ คือ น้ำมันเบนซินและระบบการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัด (NGV) จำนวน ๔ คัน วงเงินทั้งสิ้น ๓,๖๑๒,๐๐๐ บาท สำหรับระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๒ เดือน
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป. มีรถยนต์มาใช้ในการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีส่วนในการจ้างงาน ประกอบด้วย
๒.๑ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน และพนักงานขับรถ
จำนวน ๒ คน
๒.๒ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเ ซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน และ
พนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.6 มีคุณสมบัติและไม่ มีล ั กษณะต้ องห้ ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็น...
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๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
4.1 รถยนต์นั่งแบบเก๋ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
๔.๑.๑ เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ ำ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
1,500 – 1,600 ซีซี สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) โดยมี
สวิทซ์เลือกใช้งาน ติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) ขนาดถังก๊าซไม่ต่ ำกว่า 70 ลิตร พร้อมใบรับรอง
มาตรฐานการติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก
๔.๑.๒ พวงมาลัยอยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
๔.๑.๓ ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
๔.๑.๔ วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ 1 ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็น
ยางชนิดTubeless Radial ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น ต้องเป็นยาง
ใหม่อายุยางไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่เปลี่ยน ทั้งนี้ หากผู้เช่าตรวจสอบพบว่ายางสมควรเปลี่ยนเนื่องจากสภาพ
ยางเสื่อม ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔.๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ของผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์เต็มบานกระจก คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยได้รับฉลากแสดงสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ที่ออกโดยกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
๔.๑.๖ เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลำโพงหน้า-หลัง 4 ตัว
อุปกรณ์มาตรฐานจากผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์
๔.๑.๗ ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
(๑) โครงสร้างตัวถังนิรภัย
(๒) กระบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
(๓) ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ
(๔) ระบบเบรก ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS เป็นแบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ พร้อมมี
เพาเวอร์ผ่อนแรงและมีไฟเบรกดวงที่สาม
(๕) ระบบสัญญาณกันขโมย
(๖) พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
(๗) มีระบบ Central Lock
(๘) กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
(๙) มีเข็มขัดนิรภัย
๔.๑.๘ มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ปอนด์สำหรับรถยนต์ติดตั้งหลังคนขับในที่มองเห็น
๔.๑.๙ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๑๐ เป็นรถใหม่...
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๔.๑.๑๐ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีเงินบรอนซ์หรือสีอื่นใดที่สำนักงาน ป.ย.ป.
กำหนด และควรเป็นสีเดียวกันทั้งหมด และผู้ให้เช่าต้องจัดทำตราสำนักงาน ป.ย.ป. ติดข้างประตูหน้าซ้ายและขวา
๔.๑.๑๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๔.๑.๑๒ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่งและตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น
(1) ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง
(2) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น บุ ค คลภายนอก ในวงเงิ น 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาท)/ครั้ง
(3) การประกัน อุบ ัติเหตุส ่ว นบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีว ิตสำหรับ
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท)/คน
๔.๑.๑๓ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำ
รถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ มา
ทดแทนในสภาพใหม่ ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันที จนกว่าจะซ่อม
แล้วเสร็จ
(๒) กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มา
ทดแทนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง การจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้อง
จัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่
ชำรุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่า
ละเลยไม่จ ัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ช ำรุด กรณีนี้ผู้เช่า จะปรับเป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีผู้เช่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้
โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
๔.๑.1๔ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้นำรถยนต์ไป
ซ่อมหรือบำรุงรักษา และในระหว่างที่นำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาจะต้องจัดหารถยนต์มาทดแทนจนกว่า
รถยนต์คันดังกล่าวพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมา
ให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
๔.๑.๑๕ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนำมาเปลี่ยนใน
กรณีข้อ ๔.๑.๑๓ และข้อ ๔.๑.๑๔ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
๔.๑.๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทำประกันภัยรถ
และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง
๔.๑.๑๗ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๔.๑.๑๘ ต้องมีเครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๔.๑.๑๙ มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
๔.๒ รถโดยสาร...
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๔.๒ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี
๔.๒.1 รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
๔.๒.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลัง
คนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณ
ที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง
๔.๒.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจ ำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน
๔.๒.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๔.2.๕. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ ำพร้อมเทอร์โ บ
อินเตอร์คูลเลอร์
๔.๒.๖ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 90
กิโลวัตต์
๔.๒.๗ เกียร์เป็น แบบเกียร์อัตโนมัติห รือเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตช์ต าม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๒.๘ พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒.๙ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก
แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์ว ปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือ
มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก
๔.๒.๑๐ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒.๑๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา ยางเป็นแบบ
เรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ มียางกันโคลนหน้า - หลัง มีล้อและ
ยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อคที่เก็บยางอะไหล่จำนวน 1 ชุด
๔.๒.๑๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย – ขวา
๔.๒.๑๓ มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน
พร้อมโช๊ค ค้ำประตูอย่างดี
๔.๒.๑๔ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
๔.๒.๑๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
๔.๒.๑๖ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวียี่ห้อ LAMINA
/3M/Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าและหลัง 40 % ด้านข้าง 60 % รับประกันคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔.๒.๑๗ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิค หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต และพ่นยากันสนิม
รถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน
๔.๒.๑๘ จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
(๒) มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
(๓) มีระบบสัญญาณกันขโมย
(๔) มีไฟหน้า...
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(๔) มีไฟหน้าตัดหมอก
(๕) มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
(๑๐) มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒.๑๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงทั้งคัน
๔.๒.๒๐ จัดให้มีอุปกรณ์ประจำรถไม่ตำ่ กว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมี
อุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)
(๑) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
(๒) แม่แรง จำนวน 1 ชุด
(๓) อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน 1 ชุด
(๔) สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด และสายเคเบิ้ลสำหรับลากจูง จำนวน 1 ชุด
(๕) ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน 1 ชุด
(๖) หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด
(๗) ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน 2 แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ 1 ชุด
(๘) มีกระจกไฟฟ้า 2 บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค
(๙) กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
(๑๐) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
(๑๑) พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพื้นดูราฟลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
(๑๒) บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวนิลหรือดีกว่า
(๑๓) กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่
(๑๔) กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดกระจกมอง
หลังแบบขาสั้น
(๑๕) ติดตั้งคอนโซลบาร์ส ำหรับเก็บและวางสิ่ง ของทั้งภายในห้ องโดยสารตลอดแผง
ด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และมีเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา
(๑๖) ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี
หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า 6
ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ยกเว้นเบาะหลัง
มี 4 ที่นั่ง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ
(๑๗) เครื่องเสียงติดรถยนต์ ยี่ห้อ Pioneer KENWOOD หรือ Sony สามารถเล่นวิทยุ AM/FM
สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP3 หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า 6 จุด
(๑๘) โทรทัศน์ติดรถยนต์จอภาพ LCD ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว แบบพับเก็บ
เพดานพร้อมเสาอากาศ
(๑๙) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)
๔.๓ พนักงานขับรถ
๔.๓.๑ รถยนต์นั่งแบบเก๋ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คน
๔.๓.๒ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คน
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๕. เงื่อนไขการเสนอราคา
๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม
ขอบเขตของงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบ
เอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ
รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์ส ำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ
เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีห นังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้ อยกว่า ๓ ปี
จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา
๖. เงื่อนไขอื่น
๖.๑ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ย.ป. ติดข้างประตูหน้าซ้ายและขวาของรถทุกคัน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้
ผู้ให้เช่าลบหรือทำลายตราสัญญาดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงาน ป.ย.ป. ทราบเป็นหนังสือ ภายใน
๓ วันทำการ
๖.๒ ผู้ ให้เช่าจะต้องนํารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้ว นก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ถูกต้อ ง
ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๖.๓ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่ งและตามพระราชบั ญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น
๖.๓.๑ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความบาดเจ็ บ และสู ญ เสี ย ชี ว ิ ต ของบุ ค คลภายนอก ในวงเงิ น
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง
๖.๓.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ต่อครั้ง
๖.๓.๓ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท) ต่อคน
๖.๓.๔ ผู้ให้เช่าจะตองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และดำเนินการในพิธีการต่างๆ ดังนี้
(๑) ค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. ประจำปี
(๒) ค่าจดทะเบียนและภาษีรถใหม่ (ตามอัตรากรมการขนส่งทางบก) และค่าต่อทะเบียน
ประจำปี
๖.๓.๕ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่า
นํารถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อดำเนินการดังนี้
(1) กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถยนต์มา
ทดแทนในสภาพใหม่ ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันทีจ นกว่าจะซ่อม
แล้วเสร็จ
(2) กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถยนต์มา
ทดแทนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
การจัดหา...
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การจัดหารถยนต์ทดแทนผู ้ให้เช่ าจะต้ องจั ดหารถยนต์ คัน ใหม่ ซึ่ง มีส ภาพและขนาด
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชํารุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่
ชํารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มี
รถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีผู้เช่า มีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้
โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
๖.๓.๖ การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบ
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ำกว่าเดิม
ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
๖.3.7 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนํามาเปลี่ยนใน
กรณีข้อ ๖.3.5 และข้อ ๖.3.6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
๖.3.8 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ค่าทำประกันภัย
รถยนต์และค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง
๖.3.9 ผู้ให้เช่าจะต้องทำความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในโดยค่าใช้จ่าย
ในการทำความสะอาดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า
๖.3.10 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๖.3.11 ผู้ให้เช่าต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และ
ส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าต้องนํารถมา
เปลี่ยนหรือทดแทนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และรถที่นํามาเปลี่ยนหรือทดแทนต้องอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับ
รถเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
๖.3.12 ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๗. การส่งมอบ
๗.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๗.๒ ส่งมอบ ณ สำนักงาน ป.ย.ป. เลขที่ 59 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๗.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องเติมเชื้อเพลิงเต็มถังทั้ง 2 ระบบ ในวันส่งมอบ
๘. ระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๙. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณในการเช่ารถยนต์
วงเงินงบประมาณที่จะประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เป็นเงิน ๓,๖๑๒,๐๐๐ บาท

๑๐. หลักเกณฑ์...
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๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ย.ป. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม
๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองกลาง สำนักงาน ป.ย.ป. ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10๓00
๑๒. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และหรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2๒๘๐ ๕๗๐๐ หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดง
ความคิดเห็นทาง e-mail: sto_thailand@sto.go.th

